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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0031192-82.2011.815.2002 – Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
1º APELANTE: Valcir Pereira de Oliveira
DEFENSOR: Ricardo José Costa Souza Barros
2º APELANTE: Isaque Lucas de Oliveira Carvalho
ADVOGADOS:  Layssa  Gleysse  Borba  Delgado e  Jovelino  Carolino  Delgado
Neto
APELADO: Ministério Público

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE
CONCURSO  DE  PESSOAS  E  USO  DE  ARMA.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PRÁTICA DE ASSALTO.
CONDENAÇÃO.  PRIMEIRO  APELO.  PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADEE
INDUVIDOSAS.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
RECONHECIMENTO  DE  ATENUANTES.
INOCORRÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
SEGUNDO  APELO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  DESFAVORÁVEL  AO
PLEITO DEFENSIVO SUFICIENTE PARA MANTER
A CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO RECURSAL.

1.  Sentença condenatória dos dois apelantes por roubo
qualificado e por corrupção de menores. Assaltantes que
adentram na residência,  com uso de armas,  rendem as
vítimas  e  subtraem  vários  pertences.  Insurgência  de
ambos apenas quanto ao roubo.

2.  Primeiro  apelo.  Alegação  de  fragilidade  de  provas.
Aplicação  do  princípio  in  dubio  pro  reo.
Impossibilidade.  Apelante  reconhecido  pelas  vítimas.
Conjunto probatório apto a manter a condenação.
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3. Pedido para reconhecimento de atenuantes. Confissão
extrajudicial  retratada  em  juízo  que  não  serviu  de
fundamento  para  a  condenação.  Não  reconhecimento.
Menoridade relativa inexistente. Apelante com 25 anos de
idade, à época dos fatos. Pena bem dosada. Manutenção.

4. Segundo apelo. Pedido absolutório. Alegada ausência
de provas. Conjunto probatório robusto. Manutenção da
condenação em todos os seus termos.

5. Desprovimento de ambos os recursos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  aos recursos,  em
harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Valcir
Pereira de Oliveira e Isaque Lucas de Oliveira,  devidamente qualificados, foram
denunciados como incurso nas  sanções do art.  157,  § 2º,  inciso IV,  c/c  art.  71
(quatro vezes), ambos do CP, e no art. 244-B, ECA, todos em concurso material
(art. 69, CP), fls. 02/04.

Diz a inicial acusatória que ambos os acusados, em companhia
de  um  adolescente,  nas  mesmas  circunstâncias  de  tempo,  lugar  e  modo  de
execução, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça, coisas alheias móveis
das vítimas: Loja Eletrogames, Rogério da Silva Carvalho, Thaís Regina Pereira de
Carvalho,  Ana  Raquel  Lima  de  Oliveira,  Maria  Tereza  Pereira  de  Carvalho,
Adriano Cabral de Souza e Davi Avelino da Silva Filho.

Narra a denúncia que, em 14 de maio de 2011, por volta das
21:00  horas,  os  denunciados  adentraram  na  casa  da  vítima  Rogério  da  Silva
Carvalho,  localizada  na  Rua  Paulo  dos  Santos  Coelho,  901,  no  bairro  Cidade
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Universitária,  nesta  Capital,  e,  usando  arma  de  fogo,  anunciaram  o  assalto,
subtraindo joias e dinheiro.

Em 18 de maio, por volta das 20:00 horas, nas imediações do
Shopping  Sebrae,  nesta  Capital,  os  denunciados  abordaram  a  vítima  Adriano
Cabral e, mediante o emprego de ameaça, subtraíram-lhe os pertences.

No  mesmo  dia,  às  21:00  horas,  na  Rua  do  Pastel,  nos
Bancários, nesta Capital, também com uso emprego de grave ameaça, subtraíram
os pertences da vítima Davi Avelino da Silva Filho.

E, em 19 de maio, ambos os denunciados, em companhia do
menor L. H. S. R., subtraíram, mediante emprego de grave ameaça, bens móveis de
propriedade do estabelecimento comercial ELETROGAMES, no centro da Capital.

Alegações  finais  das  partes  às  fls.  399/406,  pugnando  pela
condenação dos acusados nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II.

Pelas defesas, alegações finais às fls. 408/413 e 417/421.

Às fls. 457/468, aportou aos autos fotocópia de Acórdão que
decidiu sobre o delito de roubo praticado pelos acusados onde foi vítima a loja
Eletrogames,  em  19/05/2011;  bem  como  sobre  aqueles  cometidos  no  dia
18/05/2011, tendo Davi Avelino e Adriano Cabral.

Assim, às fls. 475/477, a representante ministerial ratificou em
parte as alegações finais anteriores, para requerer a condenação dos acusados em
relação ao delito cometido em 14/05/2011, na residência localizada na Rua Paulo
dos Santos Coelho, 901, Cidade Universitária, nesta Capital.

Ultimado  o  sumário  de  culpa,  o  Magistrado  sentenciante,
preliminarmente, acolheu a alegação de litispendência e extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, em favor dos denunciados Valcir Pereira de Oliveira e Isaque
Lucas de Oliveira Carvalho em relação aos crimes ocorridos às 20:00h e 21:00h do
dia 18 de abril  de 2011 e ao efetivado em 19 dos mesmos mês e ano, em que
figuraram como vítimas Adriano Cabral de Souza, Davi Avelino da Silva Filho e
Lojas Eletrogames, respectivamente.

E julgou procedente a denúncia para condenar ambos nas penas
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dos arts. 157, §2º, I e II, CP, e 244-B, da Lei 8.069/90. Valcir Pereira de Oliveira, a
uma pena definitiva de 09 (nove) anos e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicial fechado,  e 15 (quinze) dias-multa.  Isaque Lucas de Oliveira Carvalho,  a
pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 15 (quinze) dias-multa (fls. 478/495.

Inconformado,  apelou  Valcir  Pereira  de  Oliveira  às  fls.
506/513, alegando a inexistência de provas para a condenação para requerer sua
absolvição. Em pedido subsidiário, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes no
art. 65, inciso I e III, alínea d, CP.

Embargos  Declaratórios  de  Isaque  Lucas  às  fls.  498/500,  os
quais foram julgados improcedentes às fls. 541/542.

Recurso de Apelação do mesmo às fls. 546/552, pugnando por
sua absolvição, sob a alegação da fragilidade das provas.

Intimado  para  contra-arrazoar  os  recursos,  a  representante
ministerial opinou pelo desprovimento dos recursos (fls. 560/565 e 566/571).

Parecer da D. Procuradoria da Justiça às fls. 579/584, opinando
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Por se tratar de apelações com razões recursais diversas, com
patronos  distintos,  a  análise  será  feita  individualmente  para  melhor  prestação
jurisdicional.

PRIMEIRO APELO – VALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA

1 DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 10
(dez) dias (art. 593, caput, do CPP, em dobro por se tratar de Defensoria Pública) –

Apelação Criminal 0031192-82.2011.815.2002                                               CMBF - Relator
     4



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

posto que, em que pese não haver data de recebimento na petição de interposição, a
mesma está datada de 30/08/2015, foi juntada em 01/09/2015 (fls. 506 e 505v),
tendo sido o réu intimado em 01/09/2015 (fls.  538) – e  adequação,  além não
depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula
n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

2 DO MÉRITO

Pelo que se verifica nos autos,  o apelante foi condenado nas
sanções do art. 157, §2º, I e II, CP, a uma pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão.

E, pelo delito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA) a uma
pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso material, a pena definitiva restou em 9
(nove) anos e 12 (doze) dias de reclusão.

Não houve insurgência recursal acerca do delito de corrupção
de menores; logo, por óbvio, o apelante com a mesma se conformou.

Assim, resta-nos analisar a condenação por roubo qualificado.

2.1 Pedido Absolutório

Como relatado, em suas razões recursais, o apelante pugna por
sua absolvição, entendendo que deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

Discorre sobre os depoimentos das vítimas, afirmando que as
mesmas não reconheceram, com a certeza necessária, a pessoa do acusado como
sendo um dos assaltantes.

Pelo que se colhe dos autos, o apelante, com o outro apelante e
um menor, foram presos em flagrante por outros delitos (fotocópia do auto às fls.
43/67) e, a partir de então, a polícia verificou que o mesmo estaria envolvido em
mais crimes além daqueles que motivaram o flagrante.
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Assim, o apelante, ouvido pela autoridade policial (fls. 08/10 e
38/39) confessou o assalto praticado no dia 14 de maio de 2011 à residência no
bairro dos  Bancários,  ora  objeto de apreciação.  Em juízo,  entretanto,  o  mesmo
negou sua participação neste delito (mídia de fl. 342).

Mas,  a  materialidade  e  autoria  delitiva  encontram-se
comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e autos de reconhecimento de
fls. 17, 21, 25, 29 e 31.

Vejamos os depoimentos:

Thaís  Regina  Pereira  Carvalho,  vítima,  ouvida  em  juízo,
conforme mídia às fls. 286, confirmou seu depoimento anterior (fls. 14/15) e, na
sala da audiência, olhando para os acusados, afirmou terem sido eles os que lhe
assaltaram; que estavam com arma de fogo apontando para a cabeça do irmão da
declarante  e  do  namorado  da  mesma;  que  não  recuperou  nenhum  dos  bens
roubados; que eles só pediam o dinheiro do depósito de gás; que a declarante foi
comerciante durante cinco anos antes como dona de mercadinho e tinha acabado de
adquirir  um depósito de gás em Mandacaru. Na sala de audiência,  a declarante
reconheceu Isaque Lucas e Valcir Ferreira como sendo dois dos três que efetuaram
o assalto; que Valcir foi quem apontou a arma para seu irmão e para seu namorado,
deitados no chão; que quem tirou as joias do corpo da declarante, apontando uma
arma, foi Isaque. Narrou que um funcionário seu saiu para comprar refrigerante e,
na volta, já veio acompanhado com os três assaltantes. Perguntada pelo juiz se tem
alguma dúvida em reconhecer os acusados presentes na sala de audiência como
sendo os autores do delito, a declarante disse “tenho não”; o juiz perguntou se ela
tem certeza de que foram eles, ela reafirmou: “tenho”.

Na mesma oportunidade foram ouvidos os policiais  militares
que efetuaram a prisão dos dois  apelantes em razão do assalto praticado à loja
Eletrogame:  Matuzalém Mendes  dos  Santos  e  Cleilton  Bezerra  da  Silva.  Estes
afirmaram sobre terem sido acionados pelo CIOP para apurar um assalto que havia
sido efetuado na loja Eletrogames,  no centro da cidade; que fizeram rondas na
região do aeroporto, pois os assaltantes tem o costume de se dirigir para aquela
localização depois de praticarem os assaltos; que o CIOP passou todos os dados do
carro,  um Ford KA verde; que viram o carro estacionado na frente da casa de
Isaque; que saíram Isaque, Lucas e Valcir da casa e, ao se dirigirem ao KA, foram
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abordados pelos policiais; que Lucas mostrou aonde estavam os revólveres dentro
do  guarda-roupa  na  casa;  no  quarto  aonde  estavam  as  armas,  haviam  muitos
objetos roubados, muitos eletrônicos roubados da loja Eletrogames; que, na Central
de  Polícia,  vieram vítimas  de  outros  assaltos  praticados  por  eles;  que  os  réus
disseram que o assalto  foi  uma determinação vinda de dentro do presídio para
assaltar a loja; que os acusados foram expostos na mídia e, depois disso, várias
pessoas apareceram como vítimas deles.

Rogério  da  Silva  Carvalho,  na  mesma audiência,  foi  ouvido
como  testemunha  porque  não  teve  nenhum  pertence  subtraído.  Disse  que  foi
chegando à sua residência, e, ao abrir o portão, viu um indivíduo com uma arma
perto do carro que estava na garagem, tirando as coisas de dentro do carro; que a
testemunha não entrou na casa e correu em direção ao ponto final dos ônibus que
fica perto da casa; que depois viu quando os três assaltantes saíram correndo; que
seu filho lhe contou que,  quando um funcionário (que veio do interior  e é um
pouco  deficiente  mental)  saiu  para  comprar  refrigerante,  já  voltou  com  os
assaltantes, tendo estes deixado o carro na esquina, segundo lhe disse um vizinho;
que todos os assaltantes estavam armados; que levaram joias, relógios, celulares,
que valiam cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil  reais);  que seu filho e seu genro
ficaram deitados com a arma apontada para as cabeças, enquanto outro assaltante
levou sua esposa ou sua filha (dele,  testemunha) para pegar  joias no quarto.  A
testemunha afirmou sobre seu filho, Rogério da Silva Carvalho Filho, e sua esposa,
Maria Tereza Félix Pereira, terem sido vítimas neste processo, mas que não foram
ouvidas em juízo.

Na audiência realizada às fls. 368/369, com a mídia de fls. 367,
foram ouvidas duas vítimas referidas: 

Maria Tereza Pereira Carvalho, declarante, disse que o assalto
ocorreu em sua residência; que estava na cozinha quando de repente sua filha mais
nova avisou que estavam sendo assaltados; que Isaque abriu a porta da cozinha, de
arma em punho, anunciando o assalto; que a depoente lhe pediu calma, porque
pensou ser  uma brincadeira  de  um sobrinho seu com o mesmo porte  físico do
assaltante; que Isaque encostou a arma no ombro da depoente e disse que não era
brincadeira; que Isaque mandou sua filha (da depoente) e a babá das crianças se
deitarem na cozinha; que ele também mandou a depoente se deitar, tendo ela dito:
“Não vou deitar não, vou ver meus netos”; que ao passar pela sala, a declarante
teve  um susto  porque  viu  o  outro  assaltante,  Valcir,  com um “rapazinho”  que
renderam seu filho e seu genro; que afirma reconhecer Isaque e Valcir com certeza;
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que Isaque pedia o dinheiro do gás; que Isaque foi quem tirou as joias da depoente
e das demais vítimas; que Isaque foi até o quarto da depoente, revirou tudo, achou
as joias pessoais guardadas; quebrou alguns objetos; que o marido da depoente
chegou em casa e buzinou, neste momento, o terceiro indivíduo (que não é nem
Valcir nem Isaque) se dirigiu ao carro que estava na garagem, mas abriu com a
chave errada, tendo o alarme disparado; que seu marido percebeu o assalto e saiu
correndo; que soube depois que os mesmos deixaram um carro e duas motos na
esquina da casa; que os assaltantes entraram pelo portão grande da garagem, todos
três já com arma na mão; que levaram cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em
espécie,  11  (onze)  celulares,  muitos  relógios,  uma  máquina  fotográfica;  que
recuperaram apenas um relógio e a máquina fotográfica; que não tem dúvida de
que os dois foram os assaltantes; que os réus foram presos por outro assalto na loja
Eletrogames; que a declarante foi à delegacia e fez o reconhecimento de Isaque; e,
no momento em que entrou na sala de audiência, imediatamente reconheceu Valcir,
sem sombra de dúvidas;

Rogério da Silva Carvalho Filho: declarante; que teve objetos
subtraídos no dia do assalto que ocorreu na sua residência; que estava no terraço da
casa com sua irmã e seu sobrinho; que eles entraram pelo portão principal, a pé;
que  reconhece,  sem  dúvida  nenhuma,  os  dois  acusados  que  estão  na  sala  de
audiência como sendo dois que entraram na casa; que eram quatro assaltantes, três
entraram na casa e um ficou no carro;  que os três estavam armados,  entraram,
renderam as pessoas que estavam na casa; que o depoente ficou deitado no chão da
sala,  sob  ameaça  da  arma  de  Isaque;  que  eles  pediam  dinheiro  do  gás;  que
roubaram  dinheiro,  máquina  fotográfica,  joias,  relógios,  celulares,  documentos
pessoais,  das pessoas que estavam na casa; que os dois estavam encapuzados, mas
que o declarante reconhece por conta da tatuagem e das características físicas; que
não tem dúvida de que foram os dois; que eles foram presos dias depois por conta
de outro assalto que fizeram; que, na delegacia, fizeram o reconhecimento dos dois
na sala de reconhecimento; que foi recuperado o relógio e a máquina fotográfica do
declarante; que o prejuízo, só em joias, foi de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais);  que  ficou  parecendo  que  os  assaltantes  já  conheciam a  casa  porque  se
dirigiram logo para o quarto da mãe do declarante e só vasculharam uma porta do
guarda-roupa, aonde estavam as joias; que os assaltantes chegaram num Ford KA
que deixaram na esquina próximo à casa.

Assim, embora o apelante tenha negado a autoria do delito, em
juízo,   a  prova  colhida  durante  a  instrução  processual,  leva-nos  a  trilhar  pelo
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caminho da condenação. Some-se a isso o fato de que o Juiz pode, considerando o
princípio da sua livre convicção, fundamentar a decisão em provas indiciárias. 

A esse respeito, leciona Júlio Fabbrini Mirabete, in verbis:

“Diante  do  sistema  de  livre  convicção  do  Juiz,
encampado  pelo  Código,  a  prova  indiciária,  também
chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas
diretas,  como se  atesta  na Exposição de Motivos,  em
que se afirma não haver hierarquia de provas por não
existir  necessariamente  maior  ou  menor  prestígio  de
uma  com  relação  a  qualquer  outra.  Assim,  indícios
múltiplos,  concatenados  e  impregnados  de  elementos
positivos de credibilidade são suficientes para dar base a
uma  decisão  condenatória,  máxime  quando  excluem
qualquer  hipótese  favorável  ao  acusado” (in  Processo
Penal, p. 314 - grifei).

E mais:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do juiz, são
equivalentes  a  qualquer  outro  meio  de  prova,  pois  a
certeza  pode  provir  deles.  Entretanto,  seu  uso  requer
cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja
lógico e próximo” (in JSTF 182/356 – grifei).

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma condenação é
cristalino,  irrefragável e  evidente.  A materialidade e a autoria atribuídas ao ora
apelante  são  incontestes,  visto  que  imbuídas  de  segurança  que  conduzem  à
inexorável conclusão de seu responsável.

Assim,  deve  ser  mantida  a  condenação  em  todos  os  seus
termos.

2. 2 Do Reconhecimento das Atenuantes

Nas razões recursais há, ainda, pedido para reconhecimento de
atenuantes com a alegação de que faz jus “às atenuantes previstas no artigo 65,
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inciso I e II, alínea d, do CP, visto que o réu confessou espontaneamente o delito e
possuía 19 anos na época dos fatos”, fl. 511.

No recurso, consta o título “considerações gerais” com menção
ao  réu  estar  desarmado,  não  ter  resistido  à  prisão  e,  quando  interrogado  pela
autoridade policial, ter negado a prática delituosa (fl. 508).

Mas, o que se verifica nos autos é que o apelante Valcir Pereira
de Oliveira, ouvido na esfera policial, confessou ter praticado o assalto, conforme
interrogatório de fls. 08/10,  o qual foi ratificado posteriormente, fls. 38/39.

Em juízo, entretanto, se retratou da confissão, e esta não serviu
de fundamento para a sentença; logo, não há de ser reconhecida.

Neste sentido:

PENAL.  APELAÇÃO.  ROUBO  MAJORADO.
PENA.  MENORIDADE  RELATIVA.
ATENUANTE  OBJETIVA,  PROVADA  PELA
QUALIFICAÇÃO  CIVIL  DO  APELANTE.
RECONHECIMENTO.  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COLHIDA APENAS EM SOLO
POLICIAL,  SEM  CONFIRMAÇÃO  EM  JUÍZO.
NÃO  RECONHECIMENTO.  1).  […].  2)  Pena.
Dosimetria.  Confissão  espontânea.  Não
reconhecimento.  A atenuante  do artigo  65,  III,
"d", do Código Penal, exige, além dos atributos
da espontaneidade e da integralidade, o selo do
contraditório, com vistas a aferir o real propósito
de arrependimento e de colaboração do acusado
com  a  Justiça,  diante  da  possibilidade  de
retratação judicial. Tal  não se verificou no caso
concreto,  em que,  após  admitir  os  fatos  em solo
policial, o réu teve a revelia decretada, apesar de ter
sido regularmente citado e, depois, intimado para o
ato  processual  do  interrogatório.  (TJSP;  APL
0002243-40.2002.8.26.0294;  Ac.  9414743;
Jacupiranga;  Oitava  Câmara  de  Direito  Criminal;
Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 05/05/2016;
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DJESP 13/05/2016). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
INCABÍVEL.  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. […]  Não há falar em incidência da
atenuante  da confissão espontânea,  pois  o  réu,
embora  tenha  confessado  a  prática  delitiva  na
fase policial, retratou-se em juízo e tal situação
apenas  foi  narrada  pelo  julgador  monocrático
sem  que  fosse  utilizada  como  elemento  para
embasar a condenação na sentença de primeiro
grau. Sentença condenatória fundamentada com
base nos depoimentos prestados pela vítima, suas
irmãs e genitora e não na confissão extrajudicial
do apelante. COM O PARECER. RECURSO NÃO
PROVIDO.  (TJMS;  APL  0000007-
40.2001.8.12.0036; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des.  Dorival  Moreira  dos  Santos;  DJMS
10/05/2016; Pág. 80). Grifos nossos.

E,  no  que  se  refere  à  atenuante  da  menoridade  relativa,
verifica-se que a mesma, de fato, não foi reconhecida na sentença.

O  apelante  nasceu  em  11/02/1986  (RG  à  fl.  90)  e  o  fato
apurado ocorreu em 14 de maio de 2011, quando o mesmo contava com mais de 25
(vinte e cinco) anos de idade.

Logo, não há que se falar em atenuante da menoridade relativa,
devendo a pena ser mantida tal qual posta em 1º grau.

SEGUNDO  APELO  –  ISAQUE  LUCAS  DE  OLIVEIRA
CARVALHO

1 DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
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Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade,  eis que interposto dentro do prazo legal de 5
(cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – posto  que  interposto  antes  mesmo da
intimação do acusado em relação à decisão que rejeitou os embargos declaratórios
(fls.  546 e 573v) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de
ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

2 DO MÉRITO

Pelo que se verifica nos autos, o apelante foi condenado nas
sanções do art. 157, §2º, I e II, CP, a uma pena final de 07 (sete) anos de reclusão.

E, pelo delito de corrupção de menor (art. 244-B, ECA) a uma
pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em razão do concurso material, a pena definitiva restou em 8
(oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Da mesma maneira que, no 1º recurso já analisado, não houve
insurgência recursal acerca do delito de corrupção de menores; logo, por óbvio, o
apelante com a mesma se conformou.

Assim, resta-nos analisar a condenação por roubo qualificado.

2.1 Pedido Absolutório

Como relatado, em suas razões recursais, o apelante pugna por
sua absolvição, discorrendo sobre ausência de provas para uma condenação.

Conforme já dito acima, o apelante, com o primeiro apelante e
o menor, foram presos em flagrante por outros delitos (fotocópia do auto às fls.
43/67) e, a partir de então, a polícia verificou que o mesmo estaria envolvido em
mais crimes além daqueles que motivaram o flagrante.
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Assim, o mesmo, ouvido pela autoridade policial (fls.  40/41)
negou sua participação no assalto praticado no dia 14 de maio de 2011 à residência
no bairro dos Bancários, ora objeto de apreciação. 

Da mesma forma, em juízo o apelante negou sua participação
neste delito (mídia de fl. 342).

Mas,  a  materialidade  e  autoria  delitiva  encontram-se
comprovadas por meio dos depoimentos das vítimas e autos de reconhecimento de
fls. 16, 20, 24, 28 e 30.

Vejamos os depoimentos:

Thaís  Regina  Pereira  Carvalho,  vítima,  ouvida  em  juízo,
conforme mídia às fls. 286, confirmou seu depoimento anterior (fls. 14/15) e, na
sala da audiência, olhando para os acusados, afirmou terem sido eles os que lhe
assaltaram; que estavam com arma de fogo apontando para a cabeça do irmão da
declarante  e  do  namorado  da  mesma;  que  não  recuperou  nenhum  dos  bens
roubados; que eles só pediam o dinheiro do depósito de gás; que a declarante foi
comerciante durante cinco anos antes como dona de mercadinho e tinha acabado de
adquirir um depósito de gás em Mandacaru. Na sala de audiência,  a declarante
reconheceu Isaque Lucas e Valcir Ferreira como sendo dois dos três que efetuaram
o assalto; que Valcir foi quem apontou a arma para seu irmão e para seu namorado,
deitados no chão; que quem tirou as joias do corpo da declarante, apontando uma
arma, foi Isaque. Narrou que um funcionário seu saiu para comprar refrigerante e,
na volta, já veio acompanhado com os três assaltantes. Perguntada pelo juiz se tem
alguma dúvida em reconhecer os acusados presentes na sala de audiência como
sendo os autores do delito, a declarante disse “tenho não”; o juiz perguntou se ela
tem certeza de que foram eles, ela reafirmou: “tenho”.

Na mesma oportunidade foram ouvidos os policiais militares
que efetuaram a prisão dos dois apelantes em razão do assalto praticado à loja
Eletrogame:  Matuzalém Mendes  dos  Santos  e  Cleilton  Bezerra  da  Silva.  Estes
afirmaram sobre terem sido acionados pelo CIOP para apurar um assalto que havia
sido efetuado na loja Eletrogames,  no centro da cidade; que fizeram rondas na
região do aeroporto, pois os assaltantes tem o costume de se dirigir para aquela
localização depois de praticarem os assaltos; que o CIOP passou todos os dados do
carro,  um Ford KA verde; que viram o carro estacionado na frente da casa de
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Isaque; que saíram Isaque, Lucas e Valcir da casa e, ao se dirigirem ao KA, foram
abordados pelos policiais; que Lucas mostrou aonde estavam os revólveres dentro
do  guarda-roupa  na  casa;  no  quarto  aonde  estavam  as  armas,  haviam  muitos
objetos roubados, muitos eletrônicos roubados da loja Eletrogames; que, na Central
de  Polícia,  vieram vítimas  de  outros  assaltos  praticados  por  eles;  que  os  réus
disseram que o assalto  foi  uma determinação vinda de dentro do presídio para
assaltar a loja; que os acusados foram expostos na mídia e, depois disso, várias
pessoas apareceram como vítimas deles.

Rogério  da  Silva  Carvalho,  na  mesma audiência,  foi  ouvido
como  testemunha  porque  não  teve  nenhum  pertence  subtraído.  Disse  que  foi
chegando à sua residência, e, ao abrir o portão, viu um indivíduo com uma arma
perto do carro que estava na garagem, tirando as coisas de dentro do carro; que a
testemunha não entrou na casa e correu em direção ao ponto final dos ônibus que
fica perto da casa; que depois viu quando os três assaltantes saíram correndo; que
seu filho lhe contou que,  quando um funcionário (que veio do interior e é um
pouco  deficiente  mental)  saiu  para  comprar  refrigerante,  já  voltou  com  os
assaltantes, tendo estes deixado o carro na esquina, segundo lhe disse um vizinho;
que todos os assaltantes estavam armados; que levaram joias, relógios, celulares,
que valiam cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil  reais);  que seu filho e seu genro
ficaram deitados com a arma apontada para as cabeças, enquanto outro assaltante
levou sua esposa ou sua filha (dele,  testemunha) para pegar joias no quarto.  A
testemunha afirmou sobre seu filho, Rogério da Silva Carvalho Filho, e sua esposa,
Maria Tereza Félix Pereira, terem sido vítimas neste processo, mas que não foram
ouvidas em juízo.

Na audiência realizada às fls. 368/369, com a mídia de fls. 367,
foram ouvidas duas vítimas referidas: 

Maria Tereza Pereira Carvalho, declarante, disse que o assalto
ocorreu em sua residência; que estava na cozinha quando de repente sua filha mais
nova avisou que estavam sendo assaltados; que Isaque abriu a porta da cozinha, de
arma em punho, anunciando o assalto; que a depoente lhe pediu calma, porque
pensou ser uma brincadeira de um sobrinho seu com o mesmo porte físico do
assaltante; que Isaque encostou a arma no ombro da depoente e disse que não era
brincadeira; que Isaque mandou sua filha (da depoente) e a babá das crianças se
deitarem na cozinha; que ele também mandou a depoente se deitar, tendo ela dito:
“Não vou deitar não, vou ver meus netos”; que ao passar pela sala, a declarante
teve  um susto  porque  viu  o  outro  assaltante,  Valcir,  com um “rapazinho”  que
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renderam seu filho e seu genro; que afirma reconhecer Isaque e Valcir com certeza;
que Isaque pedia o dinheiro do gás; que Isaque foi quem tirou as joias da depoente
e das demais vítimas; que Isaque foi até o quarto da depoente, revirou tudo, achou
as joias pessoais guardadas;  quebrou alguns objetos; que o marido da depoente
chegou em casa e buzinou, neste momento, o terceiro indivíduo (que não é nem
Valcir nem Isaque) se dirigiu ao carro que estava na garagem, mas abriu com a
chave errada, tendo o alarme disparado; que seu marido percebeu o assalto e saiu
correndo; que soube depois que os mesmos deixaram um carro e duas motos na
esquina da casa; que os assaltantes entraram pelo portão grande da garagem, todos
três já com arma na mão; que levaram cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em
espécie,  11  (onze)  celulares,  muitos  relógios,  uma  máquina  fotográfica;  que
recuperaram apenas um relógio e a máquina fotográfica; que não tem dúvida de
que os dois foram os assaltantes; que os réus foram presos por outro assalto na loja
Eletrogames; que a declarante foi à delegacia e fez o reconhecimento de Isaque; e,
no momento em que entrou na sala de audiência, imediatamente reconheceu Valcir,
sem sombra de dúvidas;

Rogério da Silva Carvalho Filho: declarante; que teve objetos
subtraídos no dia do assalto que ocorreu na sua residência; que estava no terraço da
casa com sua irmã e seu sobrinho; que eles entraram pelo portão principal, a pé;
que  reconhece,  sem  dúvida  nenhuma,  os  dois  acusados  que  estão  na  sala  de
audiência como sendo dois que entraram na casa; que eram quatro assaltantes, três
entraram na casa e um ficou no carro;  que os três estavam armados, entraram,
renderam as pessoas que estavam na casa; que o depoente ficou deitado no chão da
sala,  sob  ameaça  da  arma  de  Isaque;  que  eles  pediam  dinheiro  do  gás;  que
roubaram  dinheiro,  máquina  fotográfica,  joias,  relógios,  celulares,  documentos
pessoais,  das pessoas que estavam na casa; que os dois estavam encapuzados, mas
que o declarante reconhece por conta da tatuagem e das características físicas; que
não tem dúvida de que foram os dois; que eles foram presos dias depois por conta
de outro assalto que fizeram; que, na delegacia, fizeram o reconhecimento dos dois
na sala de reconhecimento; que foi recuperado o relógio e a máquina fotográfica do
declarante; que o prejuízo, só em joias, foi de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais);  que  ficou  parecendo  que  os  assaltantes  já  conheciam a  casa  porque  se
dirigiram logo para o quarto da mãe do declarante e só vasculharam uma porta do
guarda-roupa, aonde estavam as joias; que os assaltantes chegaram num Ford KA
que deixaram na esquina próximo à casa.

Apelação Criminal 0031192-82.2011.815.2002                                               CMBF - Relator
     15



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Destarte, ante toda a fundamentação exposta, verifica-se que há
um  conjunto  probatório  a  autorizar  a  condenação,  não  merecendo  acolhida  as
alegações defensivas.

Portanto, não há que se falar em absolvição.

PARTE DISPOSITIVA

Ex  positis,  em  conformidade  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos.

É o meu voto.

Presidiu  ao julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e
revisor,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins  Beltrão Filho,  relator,  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 14 de junho de 2016.

João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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